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  Przez ulice Londynu, podskakując na bruku, jechała kareta, otoczona strażą i ciągnącym się, 

daleko za nią, pochodem żołnierzy. W środku, z kamienną miną, siedziała młodziutka 

kobieta, przystrojona w szaty koronacyjne. Naprzeciwko niej, wypatrując jakichkolwiek 

śladów emocji na twarzy dziewczęcia, spoczywał brązowowłosy młodzieniec, Robert Dudley. 

- Elżbieto, dobrze się czujesz? – zapytał zatroskany. 

- Jak najbardziej – odparła nadal patrząc w okno. 

  Znowu na chwilę zapadła cisza. Mężczyzna czekał na odpowiedni moment, by ponownie 

zagadać towarzyszkę. Elżbieta uparła się, że ma z nią jechać ale nie odezwała się do niego, z 

własnej woli, ani razu.  

- Wystarczy, że będziesz trzymała wysoko głowę i plecy miała proste, a wszystko będzie 

dobrze – ponownie odezwał się, próbując podnieść ją na duchu. 

- To nie taki proste, Robercie – westchnęła.  

- Nie? W takim razie mi wytłumacz.  

   Elżbieta nie zdążyła jednak niczego mu objaśnić, gdyż kareta zatrzymała się wśród 

okrzyków i wiwatów ludzi. Doskonale wiedziała, że już czas. Miała wejść do Opactwa  

Westminsterskiego jako młoda kobieta, następczyni tronu, a wyjść jako królowa Anglii i  

Irlandii. Była przerażona i dogłębnie urzeczona ową wizją. Wychodząc z powozu,  

uśmiechała się promiennie, by dodać otuchy poddanym, którzy widzieli po raz ostatni  

księżniczkę Elżbietę.  

  Robert pozostał w karecie. Ze wzruszeniem patrzył na oddalającą się od niego ukochaną. 

Uczucia, które do niej żywił, znane były tylko jemu. Był świadomy tego, że gdyby poznała je 

Elżbieta, ich stosunki zmieniłyby się, a ona nie byłaby już bezpieczna w przypadku 

przypuszczeń o romansie. Jedyne co pozostało Robertowi to westchnąć głęboko i nakazać 

woźnicy odjechać sprzed wrót Opactwa.  

  Tegoroczny styczeń był wyjątkowo zimny. Elżbieta czuła, opadające na jej bladą skórę, 

płatki śniegu. Gdy stanęła na progu wielkiej budowli, z jej ramion ściągnięto gruby kubrak 

chroniący ją przed zimnem, tak, że jedynie, co miała na sobie, to biała, cieniutka halka i 

ciągnący się za nią czerwony płaszcz od wewnątrz wyszywany futrem gronostaja. Wziąwszy 

głęboki oddech Elżbieta wkroczyła do Opactwa.  Splendor tego miejsca tak ją zachwycił, że 

na moment zatraciła się w pozłacanych ławach, witrażach i pięknym ołtarzu. Po chwili jednak 

odzyskała świadomość i ruszyła przez środek do głównej nawy. Po obu stronach katedry w 

ławach siedzieli najwięksi dostojnicy państwa. Wszyscy, z wielkim zainteresowaniem, 

przypatrywali się nowej władczyni, większość z nich nigdy wcześniej nie widziała jej na 

oczy. Katoliccy goście spoglądali na nią z niezadowoleniem, a wręcz z obrzydzeniem. 



Znacznie bardziej woleliby widzieć na tronie królową ich wyznania, ponieważ za rządów 

Marii, siostry obecnej monarchini, było im o wiele lepiej.  

  Elżbieta wolnym i dystyngowanym krokiem doszła do głównej nawy. Pośrodku stało 

podwyższenie, a na nim pozłacany, wykładany czerwoną tkaniną, tron. Tysiące razy 

widywała siedzącego na nim ojca, ale nigdy nie oczekiwała tego, że ona sama, kiedyś na nim 

spocznie. Gdy podeszła dostatecznie blisko, dwie dwórki zdjęły z niej płaszcz. Natychmiast 

owiało ją chłodne powietrze, jej drobnym ciałem zatrząsł gwałtowny dreszcz. Powoli, 

uważając, żeby nie podwinąć halki, Elżbieta usiadła na tronie. Gdy wyznaczony do koronacji 

biskup Owen Oglethorpe zaczął odmawiać modlitwy, dziewczyna zatopiła się w 

rozmyślaniach. Wiedziała, że sama dzisiejsza uroczystość nastawiła przeciw niej pół kraju. 

Ludzie byli niezadowoleni z powodu nieobecności ważnych biskupów na koronacji. 

Mężczyźni, zajmujący te pozycje odmówili wzięcia w niej udziału z powodu rzekomej 

niegodności dziedziczenia zarówno według prawa kanonicznego jak i państwowego Elżbiety. 

Za główny argument swoich przekonań podawali fakt iż dziewczyna była córką kobiety 

skazanej na śmierć za zdradę.  

  Z zamyślenia wyrwał ją miękki głos biskupa. Owen pochylał się nad nią i łagodnie próbował 

ściągnąć ją na ziemię. Jego jasne loki smagały twarz Elżbiety, co doprowadziło ją do 

przerwania letargu, w jakim trwała.  

- Nadszedł czas na przysięgę, Wasza Wysokość – po raz kolejny powtórzył łagodnie biskup. 

  Dziewczyna, słysząc to, pokiwała nieznacznie głową, by dać do zrozumienia, że jest gotowa, 

a tak naprawdę nie była. Jej Świętej Pamięci brat Edward, od dziecka przygotowywany był do 

tego dnia. Elżbietę zawsze dziwiło to, że nie bawił się tak, jak inni chłopcy, w pałacowych 

ogrodach, tylko całe popołudnia spędzał nad mapami geograficznymi i opasłymi tomiskami 

zakurzonych ksiąg, teraz wiedziała po co to wszystko i żałowała, że sama nie otrzymała 

takiego wykształcenia. 

- Czy Wasza Królewska Mość pragnie złożyć przysięgę? – zapytał biskup. 

- Pragnę ją złożyć – odparła niemal mechanicznie Elżbieta. 

- Dotrzymywać jej niestrudzenie? – głos Owena odbijał się echem od murów Opactwa. 

- Tak – rzekła dziewczyna, głęboko wzruszona, rozgrywającą się przed nią sceną. 

  Jeden z ministrantów przyniósł płaską misę wypełnioną płynem, który zdawał się być złoty z 

powodu koloru naczynia. Biskup pomoczył w nim dwa palce i odczekał momencik aż 

Elżbieta wyciągnie przed siebie złożone dłonie. Rozsmarował płyn na delikatnej skórze 

dziewczyny i powiedział: 

- Dłonie Twe namaszczam świętym olejem – następnie uczynił to samo z jej czołem i piersią - 

Jak królowie, pastorzy i prorocy namaszczeni byli, tak ja Ciebie namaszczam, błogosławię i 

konsekruję na królową ludów, którym Pan Bóg i władca ofiarował Cię byś nad nimi panowała 

– rzekł uroczyście nakładając na głowę Elżbiety koronę, a w jej dłonie wciskając berło i złote 

jabłko – Niech Żyje Królowa! – wykrzyknął zakończywszy swoje dzieło. 

  Okrzyk ten rozniósł się po całym opactwie przy akompaniamencie szelestu wkładanych, 

przez gości, na głowy malutkich koron.  

  Filip, król Hiszpanii i Neapolu, mąż poprzedniej królowej zaproszony przez Elżbietę na 

ceremonię, zmarszczył swoje krzaczaste brwi.  

- Co tak niepokoi, Waszą Wysokość? – zapytał Robert ukrywający się nieopodal bocznego 

wyjścia, gdzie też swoje miejsce miał Filip. 



- Jej Królewska Wysokość, zmieniła formułę przysięgi – mruknął król kręcąc wąsem – 

Watykanowi się to nie spodoba 

- Ważne, że Elżbieta umie postawić na swoim – powiedział Robert, wpatrując się z 

uwielbieniem w dziewczynę. 

- Niewątpliwie – przytaknął Filip. 

- Będzie najwspanialszą królową w historii Anglii – stwierdził stanowczo Dudley, którego 

wiara w tą drobną osóbkę nie miała końca. 

- Niewątpliwie – powtórzył król Hiszpanii szarpiąc nerwowo wąsy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


